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SİRKÜLER SAYI: 2022/047                                                   25.02.2022  

 

 

YURTDIŞINDAN TEMİN EDİLECEK BAZI YATIRIM MALLARININ 
TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YATIRIM HARCAMASI OLARAK 
DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİNE DAİR YENİ DÜZENLEMELER 
YAPILMIŞTIR  
 

24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 

2012/1) “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 8. 

maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

MADDE 8 – (1) Müracaat tarihinden önce 

gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları 

teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. 

 

(2) Teşvik belgesi kapsamında; 

 

a) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara 

malı ve işletme malzemesi, 

 

MADDE 8 – (1) Müracaat tarihinden önce 

gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları 

teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. 

 

(2) Teşvik belgesi kapsamında; 

 

a) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara 

malı ve işletme malzemesi, 
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b) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, 

 

c) Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek 

araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde 

kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte 

olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve 

madencilik ve hazır beton yatırımlarında 

kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu 

maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar 

hariç), 

 

ç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu 

taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki 

diğer yatırımlar için uçak ve helikopter, 

 

d) Porselenden, seramikten ve camdan mamul 

sofra ve mutfak eşyası, 

 

e) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri 

 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler 

dışında, teşvik belgesi kapsamında 

değerlendirilmeyecek harcamalar sektörel 

özellikler dikkate alınarak proje bazında 

belirlenir. 

 

(4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine 

ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine 

yer verilmez. 

b) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, 

 

c) Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek 

araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde 

kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte 

olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve 

madencilik ve hazır beton yatırımlarında 

kullanılan araçlar ile Kararın 9 uncu 

maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar 

hariç), 

 

ç) Havayolu ile yük ve/veya yolcu 

taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki 

diğer yatırımlar için uçak ve helikopter, 

 

d) Porselenden, seramikten ve camdan mamul 

sofra ve mutfak eşyası, 

 

e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi 

yatırımları kapsamında yurt dışından temin 

edilecek güneş paneli ve güneş paneli 

taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, 

 

f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı 

anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı 

olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı 

elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt 

dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve 

türbinler, 

 

değerlendirmeye alınmaz. 

 

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler 

dışında, teşvik belgesi kapsamında 

değerlendirilmeyecek harcamalar sektörel 

özellikler dikkate alınarak proje bazında 

belirlenir. 

 

(4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine 

ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine 

yer verilmez. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 

(Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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24 Şubat 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31760 

TEBLİĞ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/1) 

  

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve 

güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri,” 

 “f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr 

enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler,” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 

  
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
20/6/2012 28329 

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1- 10/4/2014 28968 
2- 8/5/2014 28994 
3- 25/9/2014 29130 
4- 28/4/2016 29697 
5- 25/6/2016 29753 
6- 27/8/2016 29814 
7- 26/7/2017 30135 
8- 1/6/2018 30438 
9- 10/6/2018 30447 

10- 9/10/2018 30560 
11- 9/11/2018 30590 
12- 16/10/2020 31276 
13- 13/11/2021 31658 

 

 


